
Afd. Oude IJsselstreek

                                                                   -In zijn Kracht zetten-

Voorzitter,

“Sober & in Balans” is de titel van de voorliggende begroting 2016-2019. 
De titel van het betoog van CDA Oude IJsselstreek luidt: “In zijn kracht 
zetten”.

Voorliggende begroting is onze leidraad voor de komende tien jaar. Wij zijn 
heel blij met het feit dat deze begroting meerjarig structureel sluitend is. 
Een lang gekoesterde wens. Met als doel om op lange termijn weer een 
financieel gezonde gemeente te zijn. Het is waar: wij hebben als 
gemeente, de afgelopen tien jaar veel bereikt hebben op het gebied van 
de stenen. Denk hierbij onder andere aan de diverse centrumplannen, 
DRU-industriepark, aanpak “rotte kiezen”, Sportpark IJsselweide, Borchuus, 
Breedeschool Ulft en De Rietborgh. Het is een feit dat het CDA Oude 
IJsselstreek dit alles niet Sober & in Balans heeft gevonden. De woonvisie 
heeft ons tot dusver als gemeente heel veel geld gekost. Diverse 
voorzieningen hebben grote problemen om de exploitatie rond te krijgen. 
Onze schuldenlast is enorm. Wij hebben onze financiën te ruimhartig 
beheerd. Het altijd, door ons gewenste appeltje voor de dorst, is 
verworden tot een zure appel.

Met deze begroting willen wij onze verantwoordelijkheid nemen om de 
balans weer terug te brengen. Alleen  uitgeven wat er binnen komt en 
soms leren ‘Nee’ te zeggen. Dat biedt een heel andere uitdaging aan ons 
allen in deze Raad, een uitdaging die het CDA graag sámen aan wil gaan!

De komende tien jaar moeten wij, als gemeente, anders investeren. 
Investeren in de stenen heel beperkt, en wel het In zijn kracht zetten van 
de huidige voorzieningen, de regionale samenwerking, de “zure appel”, 
het onderwijs, de ondernemers, de vrijetijdseconomie, de organisatie en 
het belangrijkste: onze inwoners. Dus wat goed is goed laten.

Hoopvol is de gedachte: “In tijden van schaarste ontstaan vaak de 
beste ideeën”. 



Voordat ik de vergadering bijeen meeneem in ons gedachtengoed van “In 
zijn kracht zetten” wil ik de vier leidende principes van het CDA met U 
delen. 

Solidariteit: Het CDA zet in op betrokken inwoners/burgers om de 
onderlinge verbondenheid te versterken. Als wij op dit moment de 
problematiek rondom de vluchtelingenstroom in ogenschouw nemen, dan 
kunnen wij nog wel wat meer solidariteit gebruiken.

Rentmeesterschap: Vaak verward met het begrip “knakenpoetser”. Vanuit 
het besef van verbondenheid tussen de generaties, voelt het CDA zich 
geroepen tot zorg voor natuur en cultuur.

Gespreide verantwoordelijkheid: Voor het CDA begint politiek met de 
erkenning van maatschappelijk initiatief (In zijn kracht zetten).

Publieke gerechtigheid: Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als 
onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid. 

-In zijn Kracht zetten-

Regionale samenwerking:

Nu ook de daad bij het woord voegen! De regio Achterhoek heeft tot 
dusver veel gesproken over het document Achterhoek 2020. Veel 
gesproken en nog maar weinig daden. Vanuit het perspectief dat het CDA 
op dit moment in alle Colleges is vertegenwoordigd wil zij haar 
verantwoording nemen. De Achterhoek moet haar valse bescheidenheid 
van zich af laten glijden. Het is een prachtige regio voor wat betreft de 
vrijetijdseconomie, met geweldige ondernemers, en doen mee in de 
eredivisie op het gebied van innovatie. Krimp hangt als een zwaard van 
Damocles boven onze regio. Onterecht! Er liggen juist enorme kansen voor 
het oprapen. Werkgelegenheid behouden en uitbreiden met een passend 
aanbod van onderwijs. Deze uitdaging gaan wij aan: Het ‘In zijn Kracht 
zetten’ van de regio.

Begroting 2016-2019

- Een meerjarig sluitende begroting met structureel geld.                             
- In deze tijd van schaarste is er geen ruimte meer voor nieuwe 
investeringen. 
Dat is een stevige positie, en echt noodzakelijk. Het ambitieniveau is 
hiermee drastisch bijgesteld.                                                                          



- De voorgestelde verhoging van de OZB is noodzakelijk. 
Dat moeten ook durven uitspreken naar onze inwoners, dat deze 
verhoging echt ingezet wordt om onze begroting weer gezond te maken.    
- Onze reserves/spaarpot moeten aangevuld worden om financieel sterker 
de toekomst  
tegemoet te gaan. Dan kunnen de krachten die we hebben later ook 
ontplooid worden.         - Het blijft het streven van het CDA O-IJ dat onze 
leningenportefeuille over tien-vijftien jaar weer op het acceptabele niveau 
van € 90 miljoen is teruggebracht.

“De Zure appel”      

Onze visie is om in tijd van schaarste, vanuit het solidariteitsbeginsel, zorg 
te dragen voor een:

- Dichte nabijheid Zorg                                                                                   
- Uitgaande van zelfredzaamheid                                                                   
- Vangnet voor diegene die zelfredzaamheid ontberen                                  
Het totale budget van het Sociaal Domein behelst circa driekwart van onze 
begroting in euro’s. Budgettair Neutraal is het bindende uitgangspunt van 
CDA O-IJ.                                  Het Sociaal Domein is een containerbegrip 
voor wat het CDA als vanzelfsprekend beschouwt, publieke gerechtigheid, 
gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Het CDA 
heeft altijd gepleit voor een “veilig” sociaal domein, daar waar nodig 
ondersteunen, daar waar een andere insteek gekozen wordt, dit 
faciliteren. Laat onverlet dat er een grote uitdaging voor ons ligt, waar 
onder andere ook in het Sociaal Domein nauwkeurig gekeken moet 
worden, waar er nog scherper een financiële slag gemaakt moet worden. 
Voor mensen met een krappe beurs zal er altijd een vangnet zijn, waar 
burgers wat meer te besteden hebben zal er een eigen bijdrage worden 
gevraagd. Ik kan mij ook situaties voorstellen waarin een tegenprestatie 
wordt geleverd. Kortom, er dient echt anders te worden omgegaan met 
het sociale domein.                                                                                         
Zo staat het CDA ook voor een collectieve aanvullende 
ziektekostenverzekering. Door goed te onderhandelen met Menzis, kunnen 
we onze inwoners, die daar gebruik van willen maken, goed ondersteunen 
en hoeven daar niet extra budget voor vrij te maken,  immers een aantal 
componenten hiervoor zit al versleuteld in het sociale domein. 
Hier komen we bij de Voorjaarsnota op terug.                                                
De op stapel zijnde fusie met Doetinchem, met betrekking tot het ISWI 
onzerzijds en Werk en inkomen van de zijde van Doetinchem, zo ook de 
WEDEO. Het CDA ziet dat er veel werk is verzet om per 1 januari 2016 een 
start te maken met de nieuwe organisatie; dit is erg belangrijk , immers 



één van de aspecten, die tot een vermindering van uitgaven in het sociaal 
domein leiden, is het opschonen van de kaartenbak van het ISWI. Dit 
vereist wel een organisatie die volledig toegerust is voor deze taak 
aankomend jaar - In zijn Kracht zetten dus -!

Onderwijs                                                                                             
Op dit moment loopt er onderzoek voor wat betreft de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van nieuwbouw Almende College. Laten wij heel helder 
zijn! Linksom of rechtsom, in welke vorm dan ook willen wij als CDA O-IJ 
het VMBO onderwijs behouden voor onze gemeente. Verderop in onze 
bijdrage wil ik daarom een interessante gedachte delen. Laten wij ook heel 
helder zijn dat het investeringsbedrag van € 17 miljoen, vermeld in het 
wensenlijstje, niet gedragen kan worden door onze huidige begroting.         
Het CDA O-IJ is groot voorstander van structureel les in de Duitse taal in 
het basisonderwijs, om zo de gevraagde aansluiting naar het regionale 
internationale bedrijfsleven en de arbeidsflexibilisering te bevorderen. 
Landelijk zet het CDA in op verplichte Duitse les in het Voortgezet 
Onderwijs.

Werkgelegenheid                                                                                 
Hier ligt een overduidelijke link naar het reeds vernoemde “In de Kracht 
zetten” van de regionale samenwerking. Vanuit de drie O’s (Ondernemers, 
Onderwijs en Overheid) bestaat inmiddels een enorme behoefte, met 
name bij de ondernemers, om in hun kracht gezet  te worden. Zij willen 
graag leidend worden om de regio op de kaart te zetten. Het onderwijs 
moet hierop aansluiten om de broodnodige geschoolde arbeid op te leiden 
en de rol van de overheid moet meer en meer faciliterend en verbindend 
worden. Wij worden nu nog te vaak ervaren als regulerend, laten wij dat 
omzetten in (innovatieve) maakindustrie, detailhandel en onze 
vrijetijdseconomie in de kracht. Wij moeten onze rol pakken op het gebied 
van bereikbaarheid, glasvezel, visie MKB-Detailhandel en verbinden aan 
de vrijetijdseconomie.  In het bijzonder wil ik nog de (innovatieve) 
agrarische sector benoemen. Zij zijn onze belangrijkste partner in het 
beheer van ons prachtige buitengebied. De sector heeft het al jaren 
financieel moeilijk. Wij moeten nadenken over mogelijke herbestemming 
leegstaande schuren/gebouwen. Sloop, ‘Rood voor rood’? Voor de 
bedrijven, die de problemen hebben doorstaan, moeten wij een 
betrouwbare flexibele partner zijn om toekomstige ontwikkelingen open te 
houden. Wij hebben als CDA reeds eerder gepleit om flexibel om te gaan 
met de omvang en inrichting van huiskavels.

DRU Industriepark                                                                               
Voor de beeldvorming! Dit gaat veel verder dan de benaming “DRU-
Cultuurfabriek”. 



Het gaat hier wat ons betreft om goed ondernemerschap. Ook gaat het 
hier om Vrijetijdseconomie en onderwijs. Neem bijvoorbeeld het ICER. Bij 
uitstek een goed voorbeeld hoe ondernemen, onderwijs en overheid tot 
een goede samenwerking zijn gekomen –echt prachtig! Op het park 
bevindt zich een SSP-hal. In onze optiek moet dit een succes kunnen 
worden. Het moet alleen nog in zijn kracht gezet worden. In de wijde 
omgeving is een dergelijke hal heel bijzonder en uniek. Kansen voldoende. 
Voor wat betreft het DRU Industriepark, in zijn geheel, geldt hetzelfde -In 
zijn kracht- zetten. Het moet een regionale functie krijgen. Het Benchmark 
onderzoek ligt op de plank. De vergelijking van het DRU industriepark met 
soortgelijke bedrijven, waar wij ons voordeel mee willen doen.  Hier wil ik 
onze gedachte met u delen.                                                                           
Er loopt een onderzoek naar de toekomst van Het Almende College. Er is 
tweemaal
€ 50.000,- onderzoeksbudget. Investeer in een degelijk onderzoek naar 
het exploitabel krijgen van het DRU Industriepark, in zijn geheel, met een 
heldere verbinding naar de twee O’s, ondernemen en onderwijs. In tijden 
van schaarste ontstaan de beste  ideeën.

Organisatie                                                                                          
Ook al gaan wij als raad niet over de organisatie, wij vinden er wel veel 
van. Wat onze fractie betreft is de rek er uit. De organisatie en daarmee 
verbonden kosten wordt nog te vaak als een sluitpost gezien. Vanuit de 
ZBB discussie is de organisatie behoorlijk afgeslankt. Inmiddels zijn er, 
vooral door de decentralisaties van het Sociaal Domein, behoorlijk wat 
taken bijgekomen. Het is daarom voor onze fractie nu een goed moment 
om onze waardering uit spreken voor het vele werk dat is verzet. 

Diverse rapporten                                                                                
De fractie van CDA O-IJ hecht er tot slot aan nog enkele rapporten te 
benoemen en te onderschrijven. Los van de inhoud van de politiek bepalen 
deze rapporten hoe (=structuur) en op welke wijze (=cultuur) wij, als 
raad/college van B en W en organisatie met elkaar, deze prachtige 
gemeente besturen en het vertrouwen van onze inwoners weer herstellen 
en hun inbreng de verdiende plek geven.                                                      
-Burgervisitatie                                                                                               
- -Mevr. Verstand                                                                                             
Hier moet ons echt iets van het hart. De perceptie van ‘Het moet anders, 
een schone lei’ is een geheel eigen leven gaan leiden. Bijna een ieder 
heeft hier een ander beeld bij. Het is in ieder geval een veel gehoorde 
kreet die bijna nooit tot een heldere definitie leidt. Het CDA is van mening 
dat het inderdaad anders moet. Op meerdere manieren anders. Anders, 
omdat het geld er gewoon gezegd niet meer is. Anders, omdat we als 
complete raad er inmiddels van overtuigd moeten zijn geraakt, dat er 



ingrijpende maatregelen nodig zijn om een meerjarig sluitende begroting 
voor te leggen. Investeren in goede onderlinge verhoudingen in de raad. 
Een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het oplossen van de 
problemen uit het verleden. 
Het CDA wil op basis van argumenten met alle partijen, coalitie en 
oppositie deze prachtige gemeente besturen. ‘De schone lei’ is voor het 
CDA: nieuwe omgangsvormen van de raad onderling, met het college en 
de ambtenaren. Dit alles gericht op politieke standpunten  en niet op 
personen. Elkaar in ieders kracht te laten en te zetten.                                 
- Rollen, verantwoordelijkheden en werkwijze moeten bij een vitaal duaal 
politiek-bestuurlijk 
 samenspel in de gemeente Oude IJsselstreek duidelijk zijn. Goede 
afspraken moeten zorgen voor dit betere samenspel. Dan kunnen wij in 
harmonie samen met elkaar de uitdagingen aangaan.

Tot slot voorzitter,willen wij een ieder bedanken. die heeft meegewerkt aan 
het opstellen van deze begroting. Lukt het ons in willekeurige volgorde om 
de regionale samenwerking, toekomstige begrotingen, De ‘Zure appel’, het 
huidige onderwijsaanbod, de werkgelegenheid, het DRU-Industriepark, de 
organisatie en de diverse rapporten “In zijn kracht te zetten”, voorzien wij 
een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is.

Voorzitter, tot zover onze eerste termijn.

Guido Hakvoort         
Nieuweweg 19         
7078 AK Megchelen

  0315 377387

     


